CURRICULUM VITAE
Dados pessoais
Nome completo:

José Pedro Anacoreta Correia

Data de nascimento:

27.2.1975

e-mail:

jpanacoreta@gmail.com

Experiência profissional

Desde 2009

Diretor na área de serviços partilhados da Sonae

Atualmente

Global Personnel Administration and Payroll
No âmbito desta função, coordena uma equipa de 80 pessoas situadas
em três polos distintos: Maia (Porto), Carnaxide (Lisboa) e Madrid. Tem
como responsabilidade, nomeadamente, os seguintes processos:


Gestão da estrutura organizacional;



Gestão

contratual

e

informação

dos

cerca

de

38.000

colaboradores;


Processamento salarial e reportes legais de mais de mais de 500
milhões de euros anuais;



Gestão de horários e tempos de trabalho de mais de 1.000
unidades operacionais;



Gestão dos processos de retribuição variável de curto e médio
prazo dos quadros da empresa;


2009 a 2014

Apoio à definição e reportes no âmbito do governo da sociedade.

Ao longo deste período na Sonae, teve ainda responsabilidade em outras
áreas de recursos humanos, tais como


Recrutamento e seleção;



Formação;



Mobilidade internacional;



Informação de gestão;



Relações laborais;



Desenvolvimento de sistemas de informação de RH.
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2007 a 2008

Associado Sénior da sociedade de advogados Uria Menéndez
Durante este período integrou o escritório de Lisboa da referida
sociedade, tendo exercido funções de coordenação do departamento de
direito do trabalho.
Prestou assessoria a diversos clientes nacionais e internacionais,
representando em processos judiciais e de contencioso administrativo,
apoio em processos de fusão e aquisição, assim como apoio na gestão
diária dos negócios em matéria de direito do trabalho e da segurança
social.

2003 a 2006

Diretor de Relações Laborais da Sonae
Coube-lhe a criação deste departamento para gestão de todas as
questões relacionadas com direito do trabalho e da segurança social.
Apoiou ainda a empresa em questões de representação institucional, seja
junto de associações patronais, seja junto de entidades oficiais.

2000 a 2003

Advogado de Vasconcelos, F. Sá Carneiro Fontes & Associados
Integrou neste período os departamentos de Contencioso e Laboral no
escritório do Porto da referida sociedade de advogados

1998 a 2000

Advogado-estagiário, sob o patrocínio do Dr. Bernardo Andrade e Castro.

Habilitações académicas

2012/2013

MBA Internacional na Católica Porto Business School em pareceria com a
ESADE (Barcelona) e a Pontífice Universidade Católica de São Paulo
(Brasil)

2002/2003

Pós-graduação em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra

1993/98

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, Núcleo Regional do Porto

Formação complementar

2015

What do managers need to know about the Jesuits? Lessons from an
unusual global enterprise, Warwick Business School

2014

Leadership Transition da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa

2009

Curso Geral de Gestão pela Nova Fórum, Universidade Nova de Lisboa
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Seminários e publicações

2014-2016

Diversos artigos de opinião no Jornal digital “Observador”

2015

Participação no Global Dialogue Forum on Employment Relationships in
Retail Commerce: Their impact on Decent Work and Competitiveness da
Organização Internacional do Trabalho, Geneve 22 e 23 de Abril de 2015,
encontrando-se o relatório final disponível em:
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_337081/lang-en/index.htm

2011

Participação no Global Dialogue Forum on the Needs of Older Workers in
relation to Changing Work Processes and the Working Environment in
Retail Commerce da Organização Internacional do Trabalho, Geneve 21 e
22 de Setembro de 2011, encontrando-se o relatório final disponível em:
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_175124/lang-en/index.htm

2008

Prevalência de créditos laborais face à hipoteca?, Actualidade Jurídica,
Úria Menendez, ano 2008, número 19, artigo escrito em conjunto com Rita
Garcia e Costa.

2007

Destacamento de Trabalhadores, Actualidade Jurídica, Úria Menendez,
ano 2007, número 18, artigo escrito em conjunto com André Pestana
Nascimento.
Perspectiva laboral da transmissão de estabelecimento, Actualidade
Jurídica, Úria Menendez, ano 2007, número 17, artigo escrito em conjunto
com José Amorim Magalhães

2004

Formador dos cursos de formação complementar ministrados pela Ordem
dos Advogados no âmbito da disciplina de Práticas Processuais Laborais.
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